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86,6112015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء محمد حمزة راشدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

82,6182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسحر سالم ناٌف جوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

81,2702015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب عباس حسن عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

81,0322015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفلاير جاسم حمدان محسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

80,9962015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل فاضل حسن عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

80,9382015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء سمٌر كرٌم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

80,5652015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرندة عبد خلف سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

79,7402015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسرور علً محمد كمرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

79,4932015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهٌام علً صدام ارحٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

79,4772015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا جمال عبد الكرٌم سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

77,6662015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةالخنساء كرٌم جبار دهشالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

77,4212015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى محمد كامل عبد نورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

77,3522015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل نافع جاسم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

77,0872015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة عبد الكرٌم هاشم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

77,0342015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاجر فاضل علً سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

76,5112015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةافكار صبٌح هادي مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

76,2542015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل رٌاض جاسم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

75,7322015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء مزعل شنٌور عوٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

75,5782015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةبلقٌس خلٌل محسن حطابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

75,2362015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغد احمد حسن جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

74,5372015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور خضر جدوع سلٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

74,3222015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور جعفر ربح بجايالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

74,2682015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور خضٌر عباس كعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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73,6522015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء عباس كسار ضاحًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

73,4772015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات خالد ثجٌل جبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

73,3982015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران احمد كاظم قاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

73,2992015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن محمد داود سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

73,2122015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى حقً اسماعٌل ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

73,1412015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم مؤٌد عبد اللطٌف خزعلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

72,7492015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر طه فراس مصطفىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

72,2182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةبراء عباس احمد حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

72,1082015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعفراء تحسٌن علً مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

72,0892015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء ثامر عباس جوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

72,0552015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان كرٌم ناصر عالويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

71,8282015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعائشة عبد الهادي فاضل عبد الرحٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

71,7332015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى كاظم ناصر بنٌانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

71,4282015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة سعدون علً فهدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

71,3872015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌعاد محسن عبد الرضا جوٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

70,6482015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهٌلٌن زهٌرمحمد حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

70,3972015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةكوثر نجم عبد هللا محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

70,1412015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة عالوي عبٌد هجوجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

69,4542015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحاب خضر مرموص عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

69,0612015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر عماد اسعد سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

68,5632015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة علً كٌطان فٌاضالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

68,552015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى محمد ساجت ظاهرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

67,8832015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى شهاب احمد عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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67,2512015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة سعد خضر حمزةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

66,6022015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن ظاهر حبٌب الزمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

66,5142015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن سلمان عبٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

66,4772015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسرى علً عبد المجٌد حمد جبارةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

64,9512015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌسرى جبار عبد زغٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

64,3952015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب سعد قاسم ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

63,232015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل عودة غربً سلطانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

62,512015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبراس رضا جاسم مزعلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

61,5642015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌنا ماجد ابراهٌم عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

60,4852015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعقٌلة ماجد علً عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

57,9262015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم جاسب الٌاس خشانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

57,6672015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة حسٌن محمد حمديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58
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87,3072015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةزٌنب سعد لفتة فنجانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

83,0112015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةشروق مهدي هادي محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

78,6912015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةزهراء غالب حمودي حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

76,7842015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌسرى ٌاسٌن مطشر فهدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

74,5342015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة خلف كردي عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

73,52015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةرفاه شعالن نجم عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

73,1932015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةزٌنة جمٌل عبد فرمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7
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72,2922015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةحنان ابراهٌم خلٌل بندرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

71,1332015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاٌمان حمزة جاسم احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

70,4092015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهند اسامة ٌاسٌن مجٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

68,9532015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهدى محمد حسٌن علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

68,6582015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهبة فتحً عبد جودةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

68,1212015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهبة عامر ٌونس كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

65,6872015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاالء صادق طاهر صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

63,5012015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهالة عدنان عبد الجبار عبٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

63,0652015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةامنة حسٌن علوان كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

62,4872015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاٌات عبد الكرٌم محسن لفتةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

62,172015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةزٌنة عادل علً مهدي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

59,6152015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةدنٌا فتح هللا حسٌن نظرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

58,2152015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهدى جاسم عبد الحسٌن طهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

57,2342015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةشهد فالح حسن محمد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

56,8202015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةغفران شامل علً ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22


